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Het Directiecomité van de CREG rondt haar onderzoek over de door 
Electrabel aangekondigde prijsverhogingen af, niettegenstaande  

beperkte medewerking vanwege Distrigas 
 

Op vraag van de Minister van Energie heeft de CREG tegen einde juli haar studie gefinaliseerd over de door 
Electrabel in juni aangekondigde prijsstijgingen. Deze studie diende te worden gemaakt binnen een kort 
tijdsbestek. Het werk van de CREG werd ook bemoeilijkt doordat Distrigas, zelfs na herhaaldelijk aandringen 
vanwege de CREG, weigerde om gegevens te verstrekken inzake haar aankoopkosten en verkoopprijzen ten 
aanzien van andere leveranciers dan Electrabel. 
 

De conclusies van de studie van de CREG kunnen als volgt worden samengevat: 

1. De CREG kan bevestigen dat een gemiddelde residentiële aardgasverbruiker 172 euro/jaar méér zal 
betalen, hetgeen neerkomt op een stijging van de jaarlijkse gasfactuur met 17 % (eens de verhoging 
volledig zal zijn doorgevoerd). 

 
2. Voor wat elektriciteit betreft, is de stijging van de factuur van het merendeel van de professionele 

verbruikers beperkt tot 3 à 7% (jaarverbruik van 1.600 tot 7.500 kWh). Voor een klein aantal klanten zal 
de stijging wel vrij belangrijk zijn, namelijk tussen 8% en 18% (jaarlijks verbruik tussen 7.500 kWh en 
120.000 kWh). Voor de kleine professionele verbruikers (minder van 1.200 kWh/jaar), die 30% uitmaken 
van het professionele verbruik in laagspanning, valt een daling te noteren van 1% op de jaarlijkse 
factuur.  

 
3. De prijsstijgingen zullen voor het grootste deel pas voelbaar zijn in 2008 omdat de verbruikers pas dan 

de eindafrekening zullen krijgen voor een verbruik waarin de prijsverhoging ten volle werd 
doorgerekend. 

 
4. De redenen die Electrabel aanhaalde om de aardgasprijsverhogingen door te voeren zijn dikwijls 

maar niet altijd even pertinent: 
o De hogere brandstofprijzen op de internationale markten werden door Electrabel reeds, via de 

contractuele indexeringsparameters (de zgn. GPi formule), verrekend naar haar aardgasklanten. 
De hogere brandstofprijzen kunnen dus niet worden aangehaald als reden voor de 
prijsverhoging die Electrabel wenst door te voeren inzake aardgas.  

o Het nieuwe aardgascontract van Electrabel met toeleverancier Distrigas trad in voege op 1 
januari 2007 zodat bezwaarlijk kan worden beweerd dat dit nieuwe contract een gegronde reden 
is om met ingang van 1 september of 1 oktober 2007 een prijsverhoging door te voeren. 

o Enkel dat deel van de prijsverhoging dat betrekking heeft op de vaste term in het nieuwe 
aardgascontract was nog niet doorgerekend. Op dat punt kan de CREG beamen dat de 
prijsverhoging een inhaalbeweging is ten aanzien van het verleden.  
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o De CREG heeft in het dossier elementen vastgesteld die erop wijzen dat Electrabel Customer 
Solutions (ECS), bij de totale vrijmaking van de markt in Brussel en Wallonië op 1 januari 2007, 
haar aardgasprijzen vrij laag heeft gezet, met de mogelijke intentie om concurrenten uit de 
markt te drijven of om een toetredingsdrempel te creëren. Dit kan eventueel wijzen op een 
predatory pricing praktijk, hetgeen een restrictieve mededingingspraktijk is. Het feit dat de 
aanwijzingen daartoe niet konden worden bevestigd door de CREG is in hoofdzaak te wijten 
aan de reeds aangehaalde weigering van Distrigas om bepaalde gegevens aan de CREG te 
bezorgen. Hoe dan ook is dit een onderwerp dat mededingingsrechtelijke vragen oproept dat 
allicht verdere analyse behoeft vanwege de bevoegde Belgische mededingingsautoriteit (Raad 
voor de Mededinging). De houding van Distrigas heeft de CREG ook verhinderd om na te gaan 
of er desgevallend sprake was van een price squeeze of van discriminatie tussen verschillende 
leveranciers. 

 
5. De redenen die Electrabel aanhaalde om de prijzen voor elektriciteit voor professionele klanten te 

verhogen zijn dikwijls maar niet altijd even pertinent.  
o De elektriciteitsprijzen die Electrabel wil verhogen, variëren op basis van parameters die 

rekening houden met de brandstof- en salariskosten. Het gebruik van deze parameters leidt 
ertoe dat de prijzen van de eindafnemers minder schommelen dan indien deze zouden zijn 
gebaseerd op parameters die zijn gebaseerd op de meer volatiele prijsschommelingen op de 
elektriciteitsbeurs. Electrabel roept de gestegen groothandelsprijzen in als reden voor de 
aangekondigde prijsverhoging. Het is dan ook vreemd dat Electrabel in de eigen contracten 
bepaalde parameters hanteert, om vervolgens redenen die vreemd zijn aan deze parameters in 
te roepen als reden voor een prijsstijging. 

o In feite lijkt de prijsverhoging vooral te zijn ingegeven door de bezorgdheid van de onderneming 
om zijn winstmarges veilig te stellen. Zoals Electrabel inderdaad aangaf, aligneert het zijn 
prijzen op deze van zijn voornaamste concurrenten. 

 
6. Noch de CREG, noch enige andere instantie in dit land beschikt vandaag over de wettelijke middelen 

om deze aangekondigde prijsverhoging alsnog tegen te houden. Wel is het zo dat de Raad voor de 
Mededinging de bevoegdheid heeft om op te treden ter zake van restrictieve mededingingspraktijken 
(zoals predatory pricing). 

 
7. Wél is het zo dat diverse andere maatregelen mogelijk, en allicht wenselijk zijn. Hiertoe heeft het 

Directiecomité van de CREG een aantal aanbevelingen geformuleerd. 
 

De door de CREG uitgebrachte aanbevelingen zijn: 

1. Om aan de huidige situatie te verhelpen kunnen prijsmaatregelen worden genomen. Aldus kunnen 
eventueel maximumprijzen worden ingesteld, indien ernstige tekortkomingen op de markt zijn 
vastgesteld. Maar deze moeten tijdelijk van aard zijn, met name in afwachting van structurele 
maatregelen zoals het creëren van daadwerkelijke concurrentie. Een andere mogelijkheid is het 
afsluiten van een programmaovereenkomst, naar het voorbeeld van de aardoliesector in ons land, of 
nog het instellen van een toelatingsregime voorafgaand aan prijsstijgingen. 

2. Om aan de vastgestelde situatie op duurzame wijze te verhelpen kunnen en dienen echter ook 
structurele maatregelen te worden genomen (zoals door de CREG reeds in het verleden bepleit).   

3. Verder pleit de CREG voor het versterken van haar bevoegdheden en voor het instellen van 
marktmonitoring. Vandaag beperkt de beslissingsbevoegdheid van de CREG zich tot de transmissie- 
en distributieactiviteiten. Zoals ook voorgeschreven door de Europese elektriciteits- en gasrichtlijn dient 
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te worden voorzien in een monitoring van de markt. De CREG pleit ervoor dat zij de wettelijke basis zou 
krijgen om deze taak te kunnen uitvoeren. Hiermee kan een prijsverhoging zoals deze die door 
Electrabel is aangekondigd niet worden vermeden, maar het zal de CREG en de beleidsmakers wel 
toelaten om sneller, en zelfs pro-actiever te kunnen optreden. 

4. Verbeteren van de concurrentie. Verwijzend naar eerdere studies van de CREG kan worden gedacht 
aan het ter beschikking stellen van een deel van de productiecapaciteit van Electrabel aan andere 
spelers, aan het verhogen van de transparantie en aan de maatregelen die ook de CREG reeds naar 
voor schoof in haar studie over de geplande concentratie tussen Suez en Gaz-de-France. 

5. Versterken van de onafhankelijkheid van de netbeheerders. Vandaag zijn de netbeheerders, zowel 
inzake elektriciteit als aardgas nog teveel gebonden aan de historische speler. Vandaar dienen de 
transparantie en de investeringspolitiek van de netbeheerders te worden verbeterd. De CREG pleit ook 
voor een grotere transparantie, een grotere liquiditeit en de ontwikkeling van nieuwe diensten op de 
energiebeurzen. 

6. Investeren in productie, transmissie/transport, distributie en transit. Dit spreekt voor zich en is niet 
enkel nodig in het licht van de verdere vrijmaking van de markt, maar ook om de 
bevoorradingszekerheid beter te beveiligen. 

 
KORTOM: Door de aangekondigde prijsverhogingen stelt Electrabel zijn winstmarges veilig t.a.v. zijn 
concurrenten. In principe beschikt geen enkele overheidsinstantie in dit land vandaag over de 
mogelijkheid om deze prijsstijgingen tegen te houden. Wel is het nuttig dat de Belgische 
mededingingsautoriteiten hun werk verderzetten; hopelijk kunnen zij hiervoor een beroep doen op de 
bijdrage van de CREG. De CREG pleit voor diverse structurele maatregelen die leiden tot een betere 
werkzame concurrentie op de Belgische elektriciteits- en gasmarkt. 
 
 
 
De CREG is het federaal organisme voor de regulering van de gas- en de elektriciteitsmarkt in België, opgericht 
door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 29 april 1999 
betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de elektriciteitsproducenten. De regulator 
heeft twee belangrijke opdrachten: een raadgevende taak ten behoeve van de overheid, enerzijds, en een 
algemene taak van toezicht en controle op de toepassing van de betreffende wetten en reglementen anderzijds. 
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